
 

  

  

  תמיד אתכם 

 שידור ישיר מטקס ההתייחדות של חללי חטיבת גולני 

https://youtu.be/mpYWmDAlRfU 

ן אתר קבר בן גוריו  

 אנדרטת דנגור 

 2021בר אוקטו – 30 עלון מורשת גולני מס'

 מעמותת גולניכל החדשות והעדכונים  
 במהדורה דיגיטלית ישירות אליכם

 חדשות החטיבה

טקס התיחדות שנתי עם חללי  **
 29/09/2021 -החטיבה התקיים ב 

באתר ההנצחה והמורשת החטיבתי 
 רצ"ב וידאו מהטקס. בצומת גולני

יחידות החטיבה ממשיכים בתעסוקה  **
בהר  12ברמה"ג גד'  51מבצעית. גד' 

בחברון, גדס"ר במרחב  13דב, גד' 
 חטיבת אפרים.

פעילות חינוכית מרובה התקיימה  **
. 2021בחטיבה למחזור גיוס מרץ 

מור"ק ביקרו וקיבלו הרצאות  –בא"ח 
בתל מוטילה ותל פאחר.                             

 מור"ק ביקרו וקיבלו הרצאות  -סיירת 
בתל מוטילה, תל פאחר ויד ושם.                

מור"ק ביקרו וקיבלו הרצאות  – 12גד' 
 ,בתל מוטילה, בקבר בן גוריון

  .ודנגורור חץ שח, תוואנדרט

סא"ל   .החטיבחילופי סמחטים ב **
 מסיים תפקיד ומוחלף ע"י ניתאי עוקשי

הגיע לחטיבה שביתן אלעד סא"ל 
הצלחה  הםל יםמאחלמהשריון. אנו 

 .החדש םבתפקיד



 

  

                גולני לושי חג לחייליחלוקת ת

  29/09/2021    מפגש מפקדים בטקס הזכרון

                                

 

 

 

 חדשות העמותה

לקראת ראש השנה העניקה העמותה  **
שוברי שי לחיילים נזקקים מכלל יחידות  300

 החטיבה. השוברים נתרמו ע"י עמותת חזון
גיוס לישראל, כלל אחזקות ושופרסל. את 

תא"ל (מיל') שוקי  שחרור הוביל   ותהתרומ
  .ותרצ"ב תמונ

בחודש הקרוב תתכנס הנהלת העמותה  **
                                         -כדי לדון ולאשר:

.           2022א. את תוכניות העבודה לשנת 
ב. יציאה לקמפיין גיוס המוני של תרומות.    

                       י ועדת ביקורת.  אג. תיקון ממצ

בימים אלה  -היסטורית גולני :כתיבת  **
מגדים  ,מחטים לראיין לסייםנעשה מאמץ 

ששרתו בגולני בין השנים         ומפקדי יחידות
פרק  להוסיףנו יבכונת. 1982 – 1973

 עד סוף השנה. להיסטורית גולני, זהמורשת 

-משרד סו  -סטטוס פרויקט החרמון: **
אדריכלים, הכין תוכניות ראשוניות למבנה 

גולני  אתר הנצחה ומורשתבחרמון, כשיוקם 
. התוכניות ידונו ם הכיפוריםבמלחמת יו

 בישיבת הנהלת העמותה הקרובה.

 יל תקצירלוכיפקל ש -פקל מורשת גולני: **
קרבות נבחרים בהיסטורית גולני מיום 

הפקל נועד הקמתה, ישודרג ויכתב. 
להנחלת מורשת גולני ע"י לימוד הקרבות 

וערכי הלחימה הגלומים בהם.               
הקרבות הנבחרים, יוצגו להתייחסות 

 שפיקדו עליהם.מפקדים ה

 

 

 

 
 

 



 

  

 לפני...   חודשגולני ה

31-28  מבצע חירם, צהל כובש את מרכז  1948אוקטובר
חטיבת גולני  ,הגליל העליון וחלק מהתחתון. במסגרת זו

 הכפריםצומת גולני ו בפיקוד אל"מ נחום גולן כובשת את
 עילבון, ראמה, מע'אר, מירון ופקיעין.עטין, לוביה, 

 
28-27  מבצע מאזניים. חטיבת גולני  1965באקטובר

די עפושטת בדרום לבנון על י שלמה אלטוןבפיקוד אל"מ 
ומפוצצת את בית כפרים חולא שממערב למנרה במחבלים 

  .ומפוצת בארות מים ג'בל-אל-הכפר מיסהמוכתר. ועל 
 

24-6  חטיבת גולני בפיקוד  .מלחמת יוה"כ 1973אוקטובר
אל"מ אמיר דרורי בולמת את הצבא הסורי בגזרת צפון 

 רמה"ג. משתתפת בהבקעה לסוריה ומטהרת את גובתא
 חדר וכובשת חזרה את מוצב החרמון'וג ,, חרפאחשב אל

בינהם,  מלחמהב נפלו לוחמים 132 ,דהמחיר כב. שנפל
 12 מגד ,ראובן אליעז סמח"טה. ותרביבכירים  םמפקדי

 שמריהו ויניקירת יסהמפקד , דב דרור 17 מגד יעקב שחר,
 ,גולנירוח זוהי  .51ומגד  המח"טבינהם  ,מאות נפצעו

           מצ"ב מרשם  המפקדים בראש וביצוע המשימה בכל מחיר.
 .החרמוןכיבוש  –שנעל את המלחמה של המהלך קרב ה



  

    

  

 סיור מומלץ –אהבת הארץ 

 הקורונה).ות (במגבלמסלול מומלץ לטיול:  **
 .90 כבישו 31כביש בין -:ים המלח -זוהר  נחל

 .זרון לים המלח הבמעלמ'  440  יורד המסלול
שביל גולני של  68מקטע מס' בחלקו ב עוברו

במפת  צפיההמסלול ניתן ל. 6-9בין נקודות 
סימון שבילים מס'  במפת , 21גולני מס' שביל 

 IHM-Trail-https://bit.ly/Golaniבאתר ו 11
השביל יופיע  ,כתבו בנייד שלכם שביל גולני

 .כנסו למקטע המתאים .בצבע כחול
תמצאו  שלאורך המסלול נקודות הענין תיאור

 בקישור:ש ה המצורפתפמב
   golani-golani.co.il/trail-www.amuta  
 



  

  

  
  !איתכם תמיד

  moreshet.golani@gmail.com    אפשר לכתוב לנו

  


